
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

          І. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – управління)   є структурним підрозділом міської 
ради, нею утворюється, їй підзвітне та підконтрольне, підпорядковується 
міському голові та виконавчому комітету. 

Управління здійснює керівництво у сфері економічного і соціального 
розвитку міста, є поза галузевим функціональним органом, головним у 
координації економічних дій підрозділів державних та комунальних установ 
міста, зусилля яких спрямовані на вирішення кінцевого завдання – 
стабілізацію економіки міста, його подальший розвиток і на цій основі – 
вирішення соціальних проблем. 

          ІІ. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції, розпорядженнями голови обласної  державної 
адміністрації,  розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та її 
виконавчого комітету, а також цим положенням. 

ІІІ.  Основними завданнями управління є участь у забезпеченні: 

- виконання міською радою власних та делегованих повноважень у сфері 
соціально-економічного розвитку; 

 - реалізації державної політики у сфері економічного і соціального 
розвитку України; 

 -  реалізації державної регуляторної політики і державної політики у 
сфері підприємницької діяльності, розвитку економічної конкуренції та 
обмеження монополізму; 

  - реалізації державної політики у сфері торгівлі, ресторанного 
господарства та побутових послуг;  

 - формуванні і проведенні державної регіональної політики;  
 - проведенні разом з іншими структурними підрозділами міської ради 

державної зовнішньоекономічної політики;  
 - реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики;  
 - реалізації державної цінової політики;  
 - реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та 

детінізації економіки;  
 - реалізації стратегічних і поточних програм економічного і соціального 

розвитку міста;  
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- реалізації державної політики в галузі енергозбереження;  

         - координації роботи з закупівель товарів, робіт, послуг за державні 
кошти; 
 - реалізації державної політики розвитку ринкових відносин та 
корпоративного управління;  
         - реалізації державної та регіональної політики у сфері земельних 
відносин; 
         - інформування громадськості про цілі та досягнення економічного і 
соціального розвитку міста. 

ІV.  Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

 І) аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, 
бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямків структурної 
та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;   

2) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 
нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 
клімату в місті;  

3) виконує роботи з прогнозування основних напрямків економічного і 
соціального розвитку міста та подає їх на розгляд міської ради;  

4) здійснює методичне керівництво та координує діяльність структурних 
підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій міста з питань  
розроблення програм економічного та соціального розвитку міста, забезпечує 
взаємодію з ними під час складання місцевих, державних, регіональних, 
галузевих програм, а також  під час розв’язання інших проблем комплексного 
розвитку продуктивних сил міста; 

5) бере участь, у межах своєї компетенції, у розробленні проектів 
місцевих, державних, галузевих, регіональних та міжрегіональних програм; 

6) готує міському голові пропозиції про встановлення цін і тарифів, 
запровадження ефективних методів регулювання цін на продукцію 
монопольних утворень, здійснює моніторинг цін і тарифів на товари (роботи, 
послуги) підприємств, установ і організацій міста;  

7) сприяє створенню ринкової інфраструктури, розвитку конкурентного 
середовища на території міста;  

8) бере участь, у межах своєї компетенції, в реалізації державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;  

9) розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на 
реалізацію державної політики і сфері підприємництва та створення 
сприятливих умов для його розвитку;  

10) бере участь у реалізації державної антимонопольної політики;  
11) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, 

необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом, забезпечує взаємодію міської ради з 
арбітражними керуючими підприємств міста;   
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12) бере участь, разом з іншими структурними підрозділами міської 

ради, у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;  
13) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і 

законних інтересів суб’єктів господарювання;  
14) організовує разом з іншими структурними підрозділами міської ради 

участь підприємств, установ та організацій міста у виставково - ярмаркових 
заходах;  

15) координує роботу з питань пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом на міських маршрутах;  

16) приймає участь у розробці маршрутів і графіків руху міського 
пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодженні цих 
питань на спеціальній комісії міської ради та подає їх на затвердження 
виконавчого комітету міської ради;  

17) проводить аналіз результатів фінансово – господарської діяльності 
підприємств, які є власністю територіальної громади;  

18) здійснює методичний супровід процесу планування закупівель 
товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел 
фінансування;  

19) бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, 
робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету та надає методичну 
допомогу розпорядникам бюджетних коштів з питань закупівель;  

20) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, 
підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;  

21) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо 
вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у 
сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з 
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;   

22) бере участь у розробленні заходів з енергозбереження, сприяє 
реалізації державної політики в цій сфері;  

23) координує діяльність установ, організацій по залученню міжнародної 
технічної допомоги, здійснює моніторинг її використання;  

24) здійснює координацію діяльності в сфері торгівлі, ресторанного 
господарства, побутового обслуговування;  

25) здійснює в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, 
контроль за організацією обслуговування населення, додержанням правил 
торгівлі, виконання робіт і наданням послуг на підприємствах торгівлі, 
виконанням робіт і наданням послуг на підприємствах, в установах, 
організаціях міста незалежно від форм власності у сфері торгівлі, 
ресторанного господарства, побутових послуг та на ринках міста;   

26) здійснює аналіз стану та розробляє пропозиції щодо розвитку 
споживчого ринку, ринку послуг та створення їх інфраструктури;   

27) погоджує розміщення об’єктів торгівлі згідно чинного законодавства;  
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         28) приймає участь у розробці пропозицій щодо встановлення розміру 
торгівельного патенту, ставок місцевих податків і зборів в межах своєї 
компетенції; 

29) надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з питань 
розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, бере участь 
у розробці місцевих правил та положень, які регулюють земельні 
правовідносини; 

30) бере участь у здійсненні відповідно до чинного законодавства 
України державного регулювання у сфері оцінки земель, організовує та 
забезпечує виконання відповідних робіт; 

31) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку 
земель; 

32) виступає замовником документації із землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, які виставляються на аукціон та їх експертної грошової 
оцінки; 

33) організовує проведення земельних торгів у формі аукціону;  
34) забезпечує підготовку проектів рішень міської ради із земельних 

питань та організовує контроль за виконанням прийнятих  рішень міської ради 
із земельних питань; 

35) забезпечує підготовку договорів оренди землі після  прийняття 
відповідних рішень міською радою; 

36) надає Конотопській МДПІ перелік орендарів з якими укладено 
договори оренди землі на поточний рік, інформує про укладання нових, 
внесення змін до існуючих та їх розірвання; 

37) забезпечує  розгляд звернень з питань регулювання земельних 
відносин; 

38) приймає участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів 
будівництва; 

39) приймає участь у засіданнях комісій з питань регулювання 
земельних відносин; 

40) забезпечує, в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 
стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні; 

41) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 
належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд міського 
голови міської ради пропозиції щодо його вдосконалення; 

42) виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього 
завдань. 

V.  Управління має право: 

1) залучати спеціалістів  інших  підрозділів міської ради, підприємств, 
установ і організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх  керівниками) 
для розгляду питань, що належать до його компетенції; 

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних 
підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, 
документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики –  
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статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань 
(безоплатно); 

3) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
його компетенції; 

 
VI. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також з 
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян; 

 
VII. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади міським головою.   
VIII.  Начальник управління: 
1) здійснює   керівництво   діяльністю   управління,   несе   персональну 

відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає 
ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів та інших 
працівників управління; 

2) розробляє структуру і штатний розпис управління в межах граничної 
чисельності та фонду оплати праці працівників,  і їх подає на затвердження 
міському голові; 

3) погоджує положення про структурні підрозділи і функціональні 
обов'язки працівників управління, та подає їх на затвердження міському 
голові; 

4) видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 
виконання; 

5) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат 
на утримання управління; 

6) готує пропозиції міському голові щодо призначення та звільнення  з 
посад  працівників управління. 

 
IX. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання 
управління затверджуються сесією міської ради. 

 
X.  Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

установах банків та має право  утворювати позабюджетні (спеціальні фонди),  
відповідно до покладених на нього завдань, має печатку із зображенням 
Державного Герба України і своїм найменуванням. 

 
 XI. Управління ліквідується або реорганізується за рішенням 

Конотопської міської ради. 
 
 
Секретар міської ради                                        М.О.Башкиров 


